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Rugalmas médiakezelés
Nyomtasson a 

legkülönfélébb méretű és 
tömegű hordozókra, az 

A6-os mérettől az 1,3 m-es 
hosszúságig, 64-től  
220 g/m² tömegig, 

kétoldalas nyomtatás  
esetén pedig  

176 g/m² tömegig.

Felhasználóbarát és könnyen 
kezelhető 

Gyors és könnyedén testreszabható 
7 hüvelykes színes LCD-

érintőképernyő2 intuitív menüvel 
és javított kisegítő funkciókkal; 

a gyakran használt funkciókat 
elhelyezheti a kezdőképernyőn 
a gyorsabb elérés érdekében. A 

firmware-frissítő eszköz megkönnyíti 
a változtatások végrehajtását.

Automata kétoldalas 
nyomtatás, másolás, 

szkennelés és faxolás 
alapkiépítésben1

Kétoldalas automata 
dokumentumadagoló (RADF) a 

többoldalas, egy- és kétoldalas 
dokumentumok egyszerű, 

hatékony és költségtakarékos 
kezeléséhez.

Továbbfejlesztett 
csatlakoztathatóság

A Wireless Direct egyidejű, 
biztonságos vezetékes és 

vezeték nélküli hálózati 
kapcsolódást tesz lehetővé. 
Minden modellhez elérhető 

wifi kiegészítő.

Magasabb fokú biztonság
A Private Print és az opcionális 

Card Release funkciókkal 
biztonságban tudhatja 

bizalmas dokumentumait, 
így a felhasználók minden 

nyomtatási feladatot 
áttekinthetnek, mielőtt 
kiválasztják, melyeket 

nyomtassák ki.

Közvetlen nyomtatás és 
szkennelés 

Nyomtathat közvetlenül 
USB adathordozójáról vagy 

szkennelhet közvetlenül 
ugyanerre, számítógép-

hozzáférés nélkül, növelve 
a rugalmasságot és a 

felhasználói hatékonyságot.

Rengeteg funkció a kiemelkedő minőségű nyomtatáshoz 
és a napi irodai szükségletek kielégítésére

Tökéletes választás nagy 
volumenű nyomtatási 

feladatokhoz
A gyors, 30 lap/perces 

nyomtatási sebesség, az 
1.410 lapos papírkapacitás 

és a két opcionális papírtálca 
segítségével házon belül 

biztosíthatja a nagy 
volumenű nyomtatáshoz 

szükséges feltételeket.

Költséghatékony, nagy 
kapacitású festékkazetták

A nagy kapacitású 
festékkazetták csökkentik a 

fenntartási költségeket és 
a felhasználói beavatkozás 

szükségességét.

Nagy teljesítményű készülékek, amelyekkel 
a versenyképesség egy új szintjére léphet
A C500/MC500 sorozat elérhetővé teszi a kisvállalkozások és munkacsoportok számára is a kiváló nyomtatási 
minőséget, az intelligens csatlakoztathatóságot és a megbízható adatvédelmet – és így izgalmas lehetőségek 
tárházát nyitja meg előttük.
A 7 hüvelykes LCD-érintőképernyővel ellátott C542dn és MC573dn modellek az OKI nyílt architektúrás sXP - intelligens bővíthető 
platformjával vannak ellátva, amely harmadik felek szoftvermegoldásaival, valamint egyéni dokumentumkezelési megoldásokkal is 
használható. Ezáltal a vállalkozások részt vehetnek a digitális átalakulásban, letisztultabbá tehetik munkafolyamataikat, könnyebben 
kezelhetik költségeiket, és felkészülhetnek a növekedésre.
A sorozat olyan magas szintű biztonsági funkciókat kínál, mint a Private Print és az opcionális Card Release, amelyek biztosítják, 
hogy csak az arra jogosult személyek tekinthetik meg és nyomtathatják ki a bizalmas céges információkat. A Wireless Direct további 
védelmet nyújt azáltal, hogy egyidejű, biztonságos vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolódást tesz lehetővé.
A sorozat minden darabját egy nagy teljesítményű, új motorral szereltük fel, amely lenyűgöző sebességet és figyelemre méltó, 
1200 x 1200 dpi minőségű nyomtatást biztosít. A nagy memória megkönnyíti a grafikus munkák kezelését, a Gigabit Ethernet 
pedig meggyorsítja a nagy méretű színes fájlok hálózati átvitelét. Ez azt jelenti, hogy több színes anyagot lehet az irodában 
nyomtatni, amikor arra van szükség – a névjegykártyáktól és brosúráktól a transzparensekig, ezáltal a vállalkozások megfizethető és 
időhatékony módon építhetik a márkájukat.
Hibaelhárítás elérhető a kijelzőpanelen és az OKI Mobile Print alkalmazáson keresztül, így a készülékek könnyen kezelhetők és 
karbantarthatók. Amikor új funkciók válnak elérhetővé, a felhasználó könnyedén frissítheti a készüléket az OKI weboldalán keresztül.

C532dn
Nagy teljesítményű nyomtatómotor 
1200 x 1200 dpi minőségű 
nyomtatással és komoly biztonsági 
funkciókkal. A 30 lap/perces 
nyomtatási sebesség, az  
1.410 lapos papírkapacitás és a két 
opcionális papírtálca megbízható 
választássá teszi az elfoglalt 
irodák számára és nagy volumenű 
dokumentumok nyomtatására. A 
nyomtató biztonsági funkciói közé 
tartozik többek között az opcionális 
Card Release*, az Internet Protocol 
Security (IPSec), illetve a Private 
Print (kódolt adatátvitel), amely 
lehetővé teszi, hogy kiválasszon 
egy dokumentumot  a nyomtatási 
sorból, és a PIN-kód megadásával 
kinyomtassa azt.

C542dn 

Ez az intelligens nyomtató 
ugyanazokkal a funkciókkal 
rendelkezik, mint a C532dn, 
de nagyvállalatok számára 
tervezték. A 7 hüvelykes 
színes LCD-érintőképernyő és 
az OKI nyílt architektúrás sXP 
platformja új szintre emeli a 
dokumentumkezelést. Az sXP 
révén a nyomtató csatlakozhat 
más készülékekhez, pull printinget 
végezhet és képes a harmadik féltől 
származó alkalmazások futtatására 
is.

MC573dn

Ebben az intelligens multifunkciós 
készülékben megvan minden, ami a 
C542dn modellben, emellett pedig 
multifunkciós lehetőségeket is 
kínál. A másolási, faxolási és kiváló 
minőségű nyomtatási funkciók 
mellett lehetővé teszi a gyors, 
színes szkennelést (30 lap/perc) 
is, így hatékony megoldást nyújt a 
digitalizálásra.

A C500/MC500 sorozat 
tulajdonságainak áttekintése

Funkcionalitás Nyomtatás Nyomtatás Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Kijelzőpanel 3,5"" grafikus LCD 7" színes LCD-érintőképernyő 7" színes LCD-érintőképernyő 

Wifi Választható Választható Választható

Színes nyomtatási/másolási1 sebesség 30 lap/perc 30 lap/perc 30 lap/perc

Papírkapacitás (alapkiépítésben) 
opcionális papírtálcával

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

C532dn C542dn MC573dn

Nyomtasson könnyedén okostelefonról vagy táblagépről. A nyomtatók 
kompatibilisek a Google Cloud Print Ready funkcióval, valamint az Apple Inc. 
AirPrint funkciójával, így bárhonnan nyomtathat anélkül, hogy közvetlenül a 
nyomtatóhoz kellene csatlakoznia.

*Elérhető az OKI Firmware Portalon 2017-től
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FTP

SZKENNELÉSI CÉL:

USB HÁLÓZATI MAPPA E-MAIL FTP MAPPA

EGY- VAGY KÉTOLDALAS 
FEKETE-FEHÉR

Szkennelés
Az MC573dn nagy felbontású, színes LED szkennerje 
egy sor olyan funkcióval szolgál, amelyek hatékonyabbá 
teszik a munkafolyamatokat, és elősegítik a munkahely 

termelékenységet.
• Gyors, színes és fekete-fehér szkennelés 30 lap/perc sebességgel
• 50 lapos automata kétoldalas dokumentumadagoló (RADF), amely 

megkönnyíti a többoldalas, egy- és kétoldalas dokumentumok kezelését
• USB-s és hálózati TWAIN-szkennelés (PC és Mac)
• Szkennelési beállítások mentése ismétlődő feladatokhoz
• Az LDAP közvetlen hozzáférést biztosít a kapcsolattartási és e-mailes 

adatokhoz meglévő címtárkiszolgálóról, így időt takaríthat meg és 
megbízhatóbbá teheti a dokumentumok kézbesítését

• A Job Build funkció lehetővé teszi több különféle beszkennelt 
dokumentumból egyetlen kimeneti dokumentum létrehozását

• Közvetlen szkennelés a következőkre: USB, hálózati mappa, e-mail és 
FTP-szerver a gyors és sokoldalú dokumentumtároláshoz és -kezeléshez

• Üres oldal kihagyása

Másolás
Az MC573dn LED-es szkennelési és nyomtatási funkciói révén 
kiváló másolási minőséget tesznek lehetővé és tiszta, pontos 
és gyors eredményeket garantálnak.

• Könnyedén kezelheti a többoldalas, egy- vagy kétoldalas 
dokumentumokat

• Gyors, kiváló minőségű színes és fekete-fehér másolás
• A Job Macro funkció lehetővé teszi, hogy elmentse a gyakran használt 

másolási beállításokat
• Igazolvány-másolás funkció a kétoldalas igazolványok egy lapra való 

egyszerű másolásához
• A háttéreltávolítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 

eltüntesse a másolatról az üvegről vagy a médiáról rámásolt felesleges 
dolgokat

• A dokumentumleválogatás automatikusan szortírozza a többoldalas 
dokumentumok példányait, így időt spórolhat meg

A termelékenységet elősegítő 
és a munkafolyamatokat 
megkönnyítő funkciók

Az ergonomikus kialakítású, felhasználóbarát és intuitív kijelzők 
segítségével gyorsan végezhet minden egyes feladattal. A Job 
Macro funkció rögzíti, majd késlekedés nélkül előhívja a gyakori 
feladatokat, így hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

CÍMZÉS 
CÍMKÉK

TRANSZPARENSEK/TÁBLÁZATOK/DIAGRAMOK

PROSPEKTUSOK ÖNTAPADÓS 
CÍMKÉK

BEMUTATÓKLEVELEK

FAXOLÁSI 
CÉL:

E-MAIL

INTERNET

SZÁMÍTÓGÉP

KÉTOLDALAS

EGYOLDALAS

Nyomtatás
A díjnyertes technológián alapuló C500/MC500 sorozattól 
éles, tiszta és megbízható nyomtatásra számíthat. 

• Nagy felbontású, 1200 x 1200 dpi-s színes nyomtatás professzionális 
üzleti dokumentumokhoz

• 30 lap/perces nyomtatási sebesség – tökéletes az idő szempontjából 
kritikus feladatokhoz

• Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben – csökkenti a papírfogyasztást 
és lehetővé teszi a céges dokumentumok házon belül történő 
kinyomtatását

• A Private Print funkció segítségével védett nyomtatást végezhet, és 
PIN-kóddal, illetve a nyomtatóra/multifunkciós készülékre történő 
kódolt adatátvitellel biztosíthatja dokumentumai bizalmasságát.

• Megosztott nyomtatás – Tároljon jogosultság nélkül is nyomtatható 
sablonokat és dokumentumokat a készüléken

• Az 1.410 lapos maximális papírkapacitás és a 2 opcionális papírtálca 
minimálisra csökkenti a felhasználói beavatkozást

• Automata érzékelős többcélú tálca (MPT) a különféle méretű és súlyú 
médiák széles skálájának nyomtatásához

• A nyomtatási feladatokat a Card Release funkcióval is kiküldheti, és 
kiválaszthatja a dokumentumokat a nyomtatási sorból

• Takarítson meg pénzt, nyomtasson SAP vonalkódokat vonalkódmodul 
használata nélkül 

Fax
Az MC573dn készülék kiváló faxolási funkcióval 
rendelkezik, Super G3 sebességgel és intuitív vezérlőkkel, 
amelyek hatékonyabb dokumentumkezelést biztosítanak.

• A Super G3 sebesség lehetővé teszi a faxok nagy sebességű 
küldését és fogadását

• Faxok továbbítása egy másik faxra
• Faxok továbbítása közvetlenül egy e-mail címre
• A széltörlés automatikusan kitisztítja a képeket
• Tárolja el és tekintse meg a beérkező faxokat a 7 hüvelykes színes 

LCD-érintőképernyőn nyomtatás előtt, ezzel is pénzt takaríthat meg
• A 40 érintőgombbal időt spórolhat, a 300 gyorstárcsázás 

segítségével pedig visszakeresheti a rendszeresen hívott számokat

IGAZOLVÁNY-
MÁSOLÁS

EGYOLDALAS 
MÁSOLATOK

LEVÁLOGATOTT 
MÁSOLATOK

IGAZOLVÁNY

EGYOLDALAS VAGY 
KÉTOLDALAS SZÍNES
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Megoldások a nyomtatási és dokumentumkezelési munkafolyamatok javítására

Készülékbe építve
Mobil nyomtatás 

Az OKI lehetővé teszi a modern, úton lévő munkaerő számára, 
hogy bármilyen laptopról, táblagépről vagy okostelefonról 

nyomtathasson az AirPrint és a Google Cloud Print szolgáltatásokat 
támogató intelligens nyomtatókon és multifunkciós készülékeken. 
A mobil nyomtatással kapcsolatos további információkért látogasson 
el ezzel foglalkozó honlapunkra: www.okieurope.com/mobileprinting

Biztonság

A kódolt, PIN-kóddal védett nyomtatás és a felhasználó-
azonosítás védik dokumentumait. Ezek mellé társul a Wireless 
Direct, amely egyidejű, biztonságos vezetékes és vezeték 

nélküli hálózati kapcsolódást tesz lehetővé, az opcionális Card Release, 
amely védi a bizalmas dokumentumokat, és a Private Print, amely lehetővé 
teszi, hogy kiválasszon egy dokumentumot a nyomtatási sorból, és a PIN-
kód megadásával kinyomtassa azt.

Szoftverek és segédprogramok

ABBYY FineReader Sprint1

Ingyenes OCR és konvertáló segédprogram egy kattintással

Az ABBYY FineReader® asztali PC/Mac szoftver segítséget nyújt abban, hogy 
a papíralapú dokumentumokból, PDF-fájlokból és digitális fényképekből 
szerkeszthető, kereshető fájlokat készítsen, így időt takaríthat meg, és 
kiküszöbölheti a dokumentumok újragépelésének gondját.
• Beolvasott dokumentumokat vagy képet tartalmazó PDF-

fájlokat szerkeszthet, és új dokumentumokat hozhat létre 
szerkeszthető fájlokként anélkül, hogy újra meg kellene 
adnia a szerkezet, a táblázatok, oszlopok, betűtípusok 
és -méretek formázását a dokumentumokon belül.

• Konvertálja kereshető PDF- és PDF/A-formátumba dokumentumait, 
hogy megkönnyítse keresésüket, archiválásukat és elérésüket

• Konvertálja dokumentumait mobilbarát formátumokba, 
amelyek tökéletesek az e-könyv olvasókon, táblagépeken 
vagy okostelefonokon való használathoz.

Smart PrintSuperVision

A hálózati nyomtatók és multifunkciós 
készülékek kezeléséhez és felügyeletéhez

Nagy teljesítményű jelentési rendszerének köszönhetően az sPSV lehetővé 
teszi az IT-szakemberek számára, hogy felhasználói beavatkozás nélkül 
kezeljék a készülékeket és hárítsák el a problémákat, és így biztosítsák az 
összes nyomtató teljes körű felügyeletét és átláthatóságát.

Segítségével átláthatja és felügyelheti a nyomtatási mennyiséget 
szervezetén belül, korlátozhatja egyének vagy csoportok hozzáférését, 
illetve egy meghatározott költséghatáron belül tarthatja a nyomtatási 
és másolási mennyiséget. Az sPSV révén emellett jelentéseket készíthet 
a hálózaton belüli használatról, amelyek tartalmazzák a mennyiségre, 
papírméretre, médiatípusra és a kellékanyag-használatra vonatkozó 
adatokat is.

Az OKI nyílt platformja
Az sXP (smart Extendable Platform) a vállalkozás 
termelékenységének középpontjában 
Ez a webes szolgáltatásokon alapuló platform lehetővé teszi az 
intelligens multifunkciós készülékek zökkenőmentes integrálását 
a testreszabott rendszerekbe vagy más gyártók által szállított 
olyan megoldásokba, mint a SENDYS Explorer, a PaperCut MF és 
a Drivve Image. Ez biztosítja a dokumentumok digitalizálásának, 
megosztásának, kezelésének és kiadásának hatékony végrehajtását 
és megvalósítását, ami javítja a munkatársak termelékenységét.
A szoftverfejlesztő készlet (SDK) lehetővé teszi a személyre szabott 
megoldások gyors fejlesztését

Intelligens megoldások

SENDYS Explorer
Dokumentumkezelés pluszköltségek nélkül
A SENDYS Explorer lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy minden 
szükséges műveletet elvégezzenek, ami a dokumentumok rögzítéséhez, 
konvertálásához, továbbításához, feltöltéséhez vagy kinyomtatásához 
kell. Most először kivételes dokumentumkezelési lehetőségeket biztosít a 
kisebb vállalkozások számára is, különösen amiatt, hogy minden funkció 
elérhető egy okostelefonon/táblagépen használható alkalmazáson 
keresztül is. 
• Dokumentumok rögzítése: multifunkciós 

készülékekről, okostelefonról/táblagépről, asztali 
számítógép webes felületéről és e-mailből

• Dokumentumok átalakítása: Beolvasott dokumentumok 
átalakítása különböző szerkeszthető formátumokba

• Dokumentumközpont: Beszkennelt fájlok továbbítása
• Direct-Print: Bármilyen beszkennelt vagy felhőből lekért 

dokumentum kinyomtatható közvetlenül a multifunkciós készülék 
paneljéről, okostelefonról/táblagépről vagy webes felületről

Megnövelt hatékonyság 
és csökkentett 
környezeti hatások
A C500/MC500 sorozat 
környezetbarát funkciók széles 
skáláját tartalmazza annak 
érdekében, hogy elősegítse 
szervezete energiafogyasztásának, 
a környezetre gyakorolt hatásának 
és a folyamatos költségeinek 
csökkentését.

Több eszköz összevonása egyetlen készülékben
Az MC573 több eszközt egyesít egyetlen 
hatékony modellben, így csökkenti:
• Az energiafelhasználást – így kevésbé terheli 

a környezetet
• A felhasznált kellékanyagok mennyiségét – 

így pénzt takaríthat meg

Csökkentett áramfogyasztás
100%-ban a LED-es technológiára épül, ami 
természetéből adódóan kevesebb energiát 
fogyaszt
• ECO mód – növeli a teljesítményt és csökkenti 

az energiafelhasználást
• Mély-alvó üzemmód – kevesebb mint 1,4W-ra 

csökkenti az energiafogyasztást 
• Csendes üzemmód – csökkenti a zajszintet és 

az energiafogyasztást

Kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés és 
faxolás alapkiépítésben
• Csökkenti a papírfelhasználást
• Lehetővé teszi professzionális dokumentumok 

házon belüli nyomtatását

Csökkentett festékhasználat
• Festéktakarékos funkció – csökkenti a 

felhasznált festék mennyiségét piszkozatok 
vagy belső dokumentumok nyomtatásakor. 
3 különböző nyomtatási minőségből 
választhat

• Ingyenes újrahasznosítási program – Az 
OKI ingyenes kellékanyag-újrahasznosítási 
programot kínál ügyfelei számára. Jelenleg a 
program részeként visszaszállított anyagok 
97%-a újrahasznosításra kerül

A fejlett fax funkció1 révén kevesebb 
nyomtatásra van szükség
Egy sor fax funkció segít csökkenteni a 
kinyomtatott faxok mennyiségét, az energia-, 
illetve kellékanyag-felhasználást, valamint a 
telekommunikációs költségeket:
• Képes faxot küldeni bármelyik hálózatban 

lévő számítógépre, így feleslegessé válik a 
nyomtatás

• Tárolja el és tekintse meg a beérkező faxokat 
a 7 hüvelykes színes LCD-érintőképernyőn 
nyomtatás előtt, hogy papírt takaríthasson 
meg

• Blokkolja a reklámfaxokat a fölösleges 
nyomtatás megelőzése érdekében

• Az internetes faxolás csökkenti a 
telefonköltséget

Az C542dn és az MC573dn modellek használhatóságát tovább javítja a felhasználóbarát, 7 hüvelykes színes LCD érintőképernyő.

Könnyű kezelhetőség a keze ügyében

A Job Macro funkció lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy eltárolják 
és újra felhasználják a fontos 
billentyűkombinációkat, így gyorsítva 
fel a gyakran használt műveleteket

Gyorsan és 
könnyedén 
testreszabható: 
helyezze el 
a gyakran 
használt 
funkciókat a 
kezdőképernyőn 
a gyors és 
hatékony 
munkavégzés 
érdekében

QWERTY 
billentyűzet az 
adatok és e-mail 
címek bevitelének 
leegyszerűsítéséért 

Továbbfejlesztett súgó 
funkció a praktikus, 
képernyőn megjelenő grafikus 
és szöveges magyarázatokért

A dedikált funkciógombok 
segítségével gyorsan és 
közvetlenül beállíthatja a 
kívánt üzemmódot

Tárolhatja és 
megtekintheti a bejövő 
faxokat nyomtatás előtt, 
így papírt takaríthat meg
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Az üzleti nyomtatás szakértői

Az OKI nyomtatási részlege egy vállalatokat összekapcsoló nemzetközi márka, amely elkötelezett az iránt, hogy olyan 
költséghatékony professzionális házon belüli nyomtatási megoldásokat kínáljon a vállalatoknak, amelyek segítségével 
növelhetik napjaink és a jövő vállalkozásainak, valamint munkafolyamataiknak hatékonyságát. A digitális LED-es 
technológiától a High Definition Colour technológiáig terjedő nyomtatási technológiák úttörőiként a díjnyertes termékek és 
megoldások átfogó portfóliójával rendelkezünk, amelyek segítik a vállalatokat nyomtatási műveleteik és élénk, képekre épülő 
kommunikációjuk minőségi és költséghatékony megvalósításában.

Az OKI az A3 és A4 formátumú, kiemelkedő nyomathordozó-kezelési tulajdonságokkal rendelkező színes és fekete-fehér 
nyomtatók és multifunkciós készülékek teljes választékát kínálja bármilyen méretű vállalkozás és munkacsoport számára. 
Nyomtatási megoldásaink kínálatát a faxok, valamint a POS- és tűs (mátrix-) nyomtatók egészítik ki. Ezeket - a kategóriájukban 
a legjobb -  termékeket úgy alkottuk meg, hogy egyszerű kezelhetőségükkel megkönnyítsék a házon belüli nyomtatást.

Környezetvédelem

Az OKI Csoport Üzleti etikai kódexének 
értelmében az OKI folyamatosan 

arra törekszik, hogy ügyfeleinek környezetbarát 
megoldásokat kínáljon:

 �  Termékeinket úgy tervezzük és gyártjuk, hogy 
azok a lehető legkisebb káros hatással legyenek 
a környezetre.

 �  Egyik stratégiai célkitűzésünk, hogy növeljük az 
újrahasznosított készülékek és kellékanyagok 
mennyiségét.

 �  Felelősséggel tartozunk aziránt, hogy 
üzletvitelünket környezetbarát módon 
folytassuk, hozzájárulva a helyi közösségek 
környezetvédelmi tevékenységeihez.

Az OKI „zöld levél” szimbóluma, amelyet 
valamennyi terméken és csomagoláson megtalál, 
elkötelezettségünk bizonyítéka a begyűjtés, 
újrahasznosítás és a környezetvédelmi folyamatok 
iránt.

Energy Star

Nyomtatóink és multifunkciós 
készülékeink rendkívül energiahatékony 

tervezésüknek köszönhetően hozzájárulnak 
az elektromos hulladék csökkentéséhez, így 
kiérdemelték az Energy Star címkét. Ezek az 
eszközök kevesebb energiát használnak a 
szokványos feladatok elvégzéséhez. Használaton 
kívül automatikusan energiatakarékos üzemmódba 
lépnek, és az olyan tulajdonságoknak köszönhetően, 
mint például a kétoldalas nyomtatás, tovább 
csökkentik az energiafelhasználást és a 
papírfogyasztást.

3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága 
szerint készülékeink megfelelnek 

a legmagasabb szintű minőségi és műszaki 
szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink 
magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást 
három évre hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. 
Csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlást követő 
30 napon belül. További információkért látogasson el 
a következő oldalra: www.okihu.hu/garancia

20 évnyi LED technológia

Az OKI 20 évvel ezelőtt úttörője 
volt a nyomtatókban használt digitális LED 
technológia kifejlesztésének. Ez az innováció 
nagy felbontású nyomtatást és lenyűgöző, 
még pontosabb dokumentumokat biztosít. A 
digitális LED technológiának köszönhetően 
nyomtatóink kisméretű, környezetbarát és 
energiahatékony eszközök, amelyek jelentősen 
kevesebb nyersanyagot igényelnek a gyártás 
során, valamint kevesebb energiát fogyasztanak. 
A LED nyomtatófejeknek nincs mozgó alkatrészük, 
így LED-es nyomtatóink nagy teljesítményűek és 
különlegesen megbízhatóak. 

High Definition Color technológia

A High Definition Color technológia 
az OKI saját, a piacon egyedülálló 

hardveres és szoftveres technológiája. Ezek 
az összetevők egyszerűen, intelligensen és 
tökéletesen működnek, ami kiváló színes nyomtatást 
eredményez. 

Nagyszerű színek: egyszerűen 
csak OKI!

REGISZTRÁCIÓ ESETÉN

w

ww.okihu.hu/garancia

ÉV
GARANCIA

1 csak az MC573dn esetében
2 csak a C542dn és az MC573dn esetében

További információk:

http://www.oki.com/hu

